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Sammanfattning 

 

Catrine Granström 

 

Matematisk problemlösning i förstaklass 
 – en kvalitativ studie om tre lärares arbetssätt med och syn på 
möjligheter och svårigheter med problemlösning. 

 

2013 
  

 

Att lära sig lösa matematiska problem kan ta lång tid för en del elever, men det är en 
förmåga som eleverna ska utveckla enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet 2011 (Lgr 11). Det kan därför vara en bra idé att börja arbeta med 
problemlösning redan i förstaklass. Syftet med detta examensarbete var att kvalitativt 
undersöka hur tre lärare arbetar med problemlösning i matematik, vad 
problemlösning är för dem och vad de ser för möjligheter respektive svårigheter i 
arbetet med problemlösning. De tre lärarna i min studie undervisar för tillfället i 
årskurs 1 men alla har tidigare arbetat i årskurs 5. Därför valde jag att fokusera på 
skillnaden från att arbeta med problemlösning i årskurs 1 mot årskurs 5. I 
undersökningen har jag använt mig av intervjuer och observationer. Jag har 
intervjuat tre lärare och observerat när de har haft en varsin lektion i problemlösning. 
Resultatet av min studie visar att lärarna har gemensamma och särskiljande åsikter 
om arbetet med problemlösning och dess möjligheter och svårigheter. Resultatet 
visar även att lärarnas uppfattningar om problemlösning till viss del stämmer 
överens med litteraturen.   

 

Nyckelord: problemlösning, matematik, undervisning, årskurs 1, lärares 
uppfattningar. 
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1 Inledning 

I en rapport från Skolverket (2003) har man studerat hur matematikundervisningen 
går till i förskolan, grundskolans tidigare år, grundskolan senare år samt 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Den undervisningsform som är vanligast i 
matematikundervisningen är enskilt arbete med läroboken. Trots att eleverna då 
arbetar enskilt så är uppgifterna sällan anpassade efter individens behov. I denna 
undervisningsform är diskussioner som utvecklar elevernas matematiska tänkande, 
begreppsförståelse och strategier väldigt ovanliga. I rapporten kom det fram att 
eleverna själva önskade att undervisningen ska innehålla mer problemlösning. 
Skolinspektionen (2009) har gjort en granskning av undervisning i matematik på 23 
grundskolor runt om i landet. I undersökningen har man kommit fram till att många 
lärare är osäkra på målen i kursplanen och läroplanen. Detta påverkar eleverna då de 
bland annat inte får utveckla sin problemlösningsförmåga. Skolinspektionen har 
liksom Skolverket kommit fram till att enskilt arbete med läroböcker är den 
vanligaste arbetsformen i matematiken. Skolinspektionen påpekar konsekvenserna 
av detta som till exempel blir att eleverna inte får möjlighet att utveckla sin 
kompetens i problemlösning. Hagland, Hedrén och Taflin (2005) skriver att arbetet 
med problemlösning är positivt för elevernas kreativitet och självständighet, de 
skriver även att problemlösning kan öka elevernas lust till att arbeta med matematik 
och ge dem motivation till att lära sig mer. De anser även att problemlösning är bra 
för elevernas ordförråd och begreppsförståelse inom matematikens olika områden. I 
läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) står det 
att eleven ska ges förutsättning att utveckla olika förmågor. En av dem är förmågan 
att formulera och lösa matematiska problem. De andra är begreppsförmåga, 
kommunikationsförmåga, resonemangsförmåga och förmågan att göra beräkningar 
med valda metoder. Problemlösning har en egen rubrik i Lgr 11 under centralt 
innehåll. I årskurs 1-3 står det att eleven ska kunna finna strategier för att lösa olika 
problem och även utifrån vardagen kunna formulera problem.  

Jag har under min verksamhetsförlagda utbildning i fjärde- och femteklass arbetat 
mycket med problemlösning och sett en positiv respons från eleverna, men jag har 
ingen erfarenhet av det i förstaklass. Jag vill nu undersöka hur tre lärare arbetar med 
problemlösning i sin undervisning i årskurs 1 och ta reda på vad de ser för 
möjligheter och svårigheter med problemlösning. Jag vill även ta reda på hur de 
anser att problemlösning i förstaklass skiljer sig jämfört med då de arbetat med 
problemlösning i äldre årskurser. Enligt Cai och Lester (2010) så bör barn tidigt få 
träna på att lösa problem. De menar att det tar tid för elever att bli duktiga 
problemlösare och det bör därför vara ett mål under hela skolgången. Eftersom 
förmågan att lösa problem är en förmåga som tar tid att bygga upp anser jag att min 
studie är intressant för forskningen. Jag tror att denna undersökning kan vara till 
hjälp för lärare runt om i landet som undervisar i grundskolan. Studien kan vara 
intressant för alla lärare som undervisar i förstaklass som vill veta mer om arbetet 
med problemlösning. Framförallt tror jag att lärare som har undervisat äldre elever 
men som sedan börjar arbeta i förstaklass kan ha hjälp av denna undersökning då 
mitt fokus har legat på skillnaden mellan att undervisa i problemlösning i årskurs 1 
jämfört med årskurs 4-5.  
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1.1 Syfte 
Syftet med min studie är att ta reda på hur tre lärare ser på problemlösning och vad 
de ser som speciellt i arbetet med problemlösning i förstaklass. 

1.2 Frågeställningar 

1. Vad anser tre lärare som undervisar i förstaklass att problemlösning är och hur 
undervisar de i problemlösning? 
2. Vad har dessa lärare för syn på möjligheter och svårigheter med problemlösning? 
3. Hur anser de tre lärarna att möjligheter och svårigheter med problemlösning 
skiljer sig i förstaklass jämfört med i årskurs 4-5? 

1.3 Disposition 

Detta examensarbete börjar med en genomgång av forskning kring vad ett problem 
är. I samma avsnitt beskrivs möjligheter och svårigheter som kan finnas med 
problemlösning, några saker som läraren bör tänka på i arbetet med problemlösning 
och hur diskussioner i matematiken kan utföras. I nästa avsnitt som heter metodologi 
beskrivs det hur jag har gått tillväga i min undersökning och varför jag valde att 
använda mig av observationer och intervjuer för att samla in data. I det avsnittet står 
det även lite om de tre lärare som har deltagit i min studie och om skolan de arbetar 
på. Jag har där även beskrivit hur jag har analyserat data och om studiens 
tillförlitlighet. Avsnitt fyra behandlar mitt resultat från de intervjuer och 
observationer som jag har gjort. Avsnittet börjar med en genomgång av vad lärarna 
ser som problemlösning, därefter har jag beskrivit en observation i taget och tillsist 
har jag lyft fram olika åsikter från intervjuerna under olika kategorier. I avsnitt fem 
har jag skrivit slutsatser till de frågeställningar som studien har. Jag har där 
behandlat en frågeställning i taget. Det sista avsnittet i mitt arbete utgörs av en 
diskussion med fokus på resultat och tidigare forskning. Jag diskuterar där lite 
nackdelar med att eleverna inte får räkna någon problemlösning. I diskussionen finns 
även exempel på fortsatt forskning.  

2 Litteraturgenomgång 

2.1 Hur definierar litteraturen ett problem och vad är problemlösning?  

Hagland m.fl. (2005) menar att en uppgift kan ha olika svårighetsgrader beroende på 
vem som ska lösa den, för en person kan det vara ett problem och för en annan en 
rutinuppgift. Författarna skriver om rika problem som enligt dem ger eleverna större 
möjligheter till att delta i diskussioner och använda sig av matematiska begrepp. De 
har kommit fram till 7 kriterier som ett problem måste uppfylla för att klassas som ett 
rikt problem: 

1. Problemet ska introducera viktiga matematiska idéer eller vissa lösningsstrategier. 

2. Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det. 

3. Problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid. 

4. Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika strategier och 
representationsformer. 
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5. Problemet ska kunna initiera en matematisk diskussion utifrån elevernas skilda 
lösningar, en diskussion som visar på olika strategier, representationer och 
matematiska idéer. 

6. Problemet ska kunna fungera som brobyggare mellan olika matematiska områden. 

7. Problemet ska kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta 
problem. (s. 28-30) 

Unenge och Wyndhamn (1988) har kommit fram till några kriterier för att problem 
ska vara utvecklande för eleverna. För det första så ska den som ska lösa problemet 
känna sig engagerad och motiverad till att göra det. För det andra så ska det inte 
finnas en given lösningsmetod. För det tredje så ska problemet kräva flera 
lösningsförsök. Dessa kriterier liknar dem som Hagland m.fl. beskriver till ett 
problem. Men det uppfyller inte deras krav till ett rikt problem. Löwing och Kilborn 
(2002) skriver att det finns många olika uppfattningar om vad ett problem är. 
Uppfattningarna kan variera från en textuppgift till ett problem som ger eleverna 
svårigheter att lösa det. Lindström (2009) beskriver hur fem lärare i gymnasiet 
arbetar med problemlösning och vad de anser att problemlösning är. Alla lärare i 
hennes undersökning anser att ett matematiskt problem kräver ansträngning och att 
det inte finns en given lösningsstrategi. De anser även alla att ett matematiskt 
problem ska gå att lösa med olika lösningsmetoder. 

Ahlberg (1995), Olsson (2000) och Ahlberg (2000) definierar alla ett matematiskt 
problem som en uppgift som kräver ansträngning för att lösa. Författarna påpekar att 
något som uppfattas som ett problem av en person kan ses som en rutinuppgift av en 
annan. Deras definitioner av ett problem skiljer sig lite från varandra. Ahlberg (1995) 
anser att ett problem kräver tankearbete och analytisk förmåga medan Olsson (2000) 
menar att ett problem ska utveckla kreativt tänkande och problemlösningsstrategier 
hos den som löser problemet. Ett problem som upplevs som en utmaning en dag kan 
upplevas som en rutinuppgift nästa dag (Ahlberg, 2000).  

2.2 Vilka möjligheter och svårigheter kan det finnas med 

problemlösning? 

Eleverna har ofta ett snävt perspektiv när det gäller problemlösning då de fokuserar 
allt för mycket på att få fram rätt svar (Malmer, 2002). Resultat från forskning visar 
att många elever anser att matematik handlar om att memorera och att 
problemlösningsuppgifter bara går att lösa på ett sätt (Cai, 2003). Malmer menar att 
lärarna och eleverna bör få en bredare syn på problemlösningens positiva effekter. 

Problemlösning är bra för elevernas förmåga att tala matematik, alltså att kunna 
benämna olika matematiska begrepp (Hagland m.fl. 2005). En annan författare som 
anser att problemlösning är bra för elevernas matematiska språk är Ahlberg (1995). 
För att underlätta elevernas utveckling av detta anser hon att problemen som 
eleverna ska lösa bör knyta an till deras tidigare erfarenheter. På så sätt kan de lättare 
sätta sig in i problemen.  

Malmer (2002) anser att problemlösning i grupp är bra för eleverna då de får 
diskutera och argumentera med varandra. Även Olsson (2000) ser denna möjlighet 
med problemlösning. Hon anser att problemlösning i grupp hjälper till att utveckla 
elevernas sociala kompetens. Olsson menar att eleverna utvecklar sitt språk då de 
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kommunicerar med varandra. Eleverna får dessutom en möjlighet att argumentera 
för sina egna lösningar och de måste även lyssna och tolka andras. Cai (2003) 
refererar till Hiebert och Wearne (1993) och Lampert (1990), de anser att 
problemlösning i grupp ger eleverna möjlighet till att uttrycka sina idéer och förklara 
sina lösningar.  

Hagland m.fl. (2005) och Ahlberg (1995) är överens om att ett aktivt arbete med 
problemlösning kan öka elevernas motivation och intresse för matematiken. Ahlberg 
menar att detta kan ske då eleverna får arbeta med ett problem tillsammans och de 
måste då ta ansvar för sitt arbete. Samtliga lärare i Tostebergs (2006) studie anser att 
problemlösning är ett roligt sätt för eleverna att arbeta med matematik. 

Enligt Olsson (2000) är problemlösning bra för att utveckla elevens logiska tänkande. 
Detta håller Malmer (2002) med om då hon anser att problemlösning stimulerar och 
utvecklar elevens logiskt - analytiska tänkande. I Tostebergs (2006) undersökning 
ansåg lärarna att eleverna får chans att träna sitt logiska tänkande genom 
problemlösning. 

Problemlösning kan hjälpa eleverna att inse matematikens användning i andra 
skolämnen (Malmer, 2002). Enligt Olsson (2000) så kan arbetet med 
problemlösning vara ett bra sätt för att skapa en bro mellan olika räknesätt. 
Problemlösning utvecklar även elevernas taluppfattning då de praktiskt använder 
aritmetiken och det kan hjälpa elever att förstå andra ämnen. 

Enligt Ahlberg (1995) bör eleverna få hjälp att inse att matematiken är viktig i deras 
vardag. Problemlösning är då ett bra sätt att möta elevernas erfarenheter. Ahlberg 
menar att det är viktigt att eleverna får möta många olika typer av problem som 
knyter an till deras omvärld. Att undervisningen bör knyta an till elevernas vardag 
håller Hagland m.fl. (2005) med om. De anser att arbetet med problemlösning ger 
läraren möjlighet att använda elevernas egna tankar och idéer. Detta kan därefter 
underlätta då läraren ska individualisera undervisningen efter eleverna. Även Olsson 
(2000) anser att problemlösning kan hjälpa eleverna att se att matematiken finns i 
vardagen. Problemlösning i matematik kan hjälpa eleverna i mötet med vardagliga 
problem (Malmer, 2002). Alla lärare i Lindströms (2009) och Tostebergs (2006) 
studie ser en stor möjlighet i att problemlösningen är ett bra sätt att knyta an till 
elevernas vardag.  

Enligt Malmer (2002) så ger problemlösning eleverna tillfälle att få utlopp för fantasi 
och kreativitet. Detta kan resultera i att elevernas förmåga att tänka kreativt, 
självständigt, rationellt och organiserat utvecklas (Hagland m.fl. 2005).  

Att problemlösning är bra då det ger möjligheter för eleverna att få lära sig olika 
lösningsstrategier anser flera lärare i Lindströms (2009) studie och Malmer (2002). 
Hiebert och Wearne (1993) och Lampert (1990) (i Cai, 2003) anser att eleverna 
genom problemlösning får möjlighet att utmana sig själva i kognitivt krävande 
uppgifter. Sakshaug och Wholuter (2010) refererar till Herrera (2005) som påpekar 
att matematikundervisningen bör utmana eleverna till att tänka och resonera. Enligt 
honom är problemlösning ett bra sätt att uppnå detta. Han menar att undervisning 
där eleverna känner att de studerar endast för att klara ett prov inte engagerar 
eleverna i sitt lärande.  
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Eleverna får träna på att läsa och tolka texter genom att arbeta med problemlösning. 
Problemlösning ger även eleverna möjlighet till att lära sig att kritiskt granska 
resultat och de får tillfälle att lära sig hur man använder hjälpmedel (Malmer, 2002). 

Lärarna i Lindströms (2009) studie anser att problemlösning ökar gemenskapen i 
klassrummet och elevernas förmåga att lyssna på varandra. Dessa lärare ansåg att 
den ökande gemenskapen kunde leda till att diskussioner om matematik ökar i 
klassrummet. Andra resultat hon har fått fram är att problemlösning kan ge eleverna 
en matematisk helhetsbild och att eleverna får bättre självförtroende.  

Taflin (2007) har skrivit en avhandling som beskriver tillfällen då eleven utvecklar 
sina matematikkunskaper i samband med problemlösning. I sin studie beskriver hon 
matematikundervisningen med hjälp av fyra olika faser. Den första fasen är då 
läraren introducerar problemet. Den andra fasen pågår när eleverna försöker hitta 
lösningar på problemet, det kan vara enskilt eller i grupp. I fas tre får eleverna 
diskutera sina lösningar med andra elever och lärare, de får då jämföra sina lösningar 
med varandra tills de anser sig ha löst problemet. Den sista fasen är då eleverna eller 
läraren presenterar olika lösningar till problemet, detta sker oftast i helklass. Genom 
sin studie kom Taflin fram till att alla de fyra faserna skapade tillfällen till 
matematiklärande. Hon menar att en genomtänkt introduktion och en gemensam 
avslutning hade en positiv inverkan på hur undervisningen gav tillfällen till 
matematiklärande. Hon påpekar nackdelen av att inte genomföra alla faserna då 
tillexempel alla elever kanske inte förstår och löser problemet om de inte får en 
gemensam genomgång av det. Under de observationer som Taflin gjorde i sin studie 
såg hon att lärarna hade planerat in tid för enskilt tänkande och samtal med lärare 
och elever. Eleverna fick möjligheter att arbeta tillsammans i grupp och i helklass 
vilket medförde lyssnande och diskussioner. På detta sätt skapade lärarna 
möjligheter för eleverna att ta del av olika matematiska idéer, vilket i sin tur leder till 
större möjligheter att lära sig matematik. 

Silver (1994) skriver om forskning där det har visat sig att elever som får skapa egna 
problem presterar bättre på prov än elever som endast har räknat färdiga uppgifter. 
Silver skriver även att uppgifter där eleverna får skapa egna problem kan öka deras 
motivation i matematiken. Även Olsson (2000) anser att arbetet när eleverna skapar 
egna problem är bra för dem. Hon menar att när eleverna skapar egna problem så 
finns det inga färdiga svar att pröva sig fram till, de måste istället förstå hela 
processen för att kunna komma fram till en uppgift med ett svar. Olsson skriver att 
det kan vara så att eleverna utvecklas mer av att skapa ett eget problem än att lösa 
några färdiga uppgifter. Det problemet eleven har skapat kan sedan vara en hjälp då 
läraren vill se vilken nivå eleven ligger på. I motsats till Silver (1994) och Olsson 
(2000) så anser Löwing och Kilborn (2002) att arbetet då eleverna får skapa egna 
problem inte gynnar elevernas förmåga att lösa problem utan att eleverna bara 
skapar problem som de redan kan. De anser även att det går åt för mycket tid till att 
färglägga och rita då eleverna skapar egna problem. 

I arbetet med problemlösning kan elever med dyslexi kräva hjälp i kommunikationen, 
det är viktigt att eleverna är bekanta med vanliga begrepp och ord inom matematiken 
t.ex. längre, fler, färst och billigare. Elever med dyslexi kan trots detta ha väldigt svårt 
med problemlösning men de kan även bli riktigt duktiga på att lösa problem (Malmer 
2002). Läsförmågan och räkneförmågan hänger ganska ofta ihop. En elev som har 
svårt att läsa kan också ha svårt att ta till sig matematiska begrepp. Därför kan en 
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skriftlig uppgift inom problemlösning leda till svårigheter då eleven kan ha svårt att 
förstå uppgiften (Lundberg & Sterner, 2009).  

Löwing och Kilborn (2002) anser att elever som inte tycker att problemlösning är 
roligt inte bör utsättas för att lösa mycket problem. Detta eftersom dessa elever kan 
tröttna med tiden och detta kan skapa ännu fler svårigheter för dem i sin 
matematikinlärning. Lester (1996) anser däremot att eleverna måste få gott om tid till 
problemlösning för att kunna bli bekväma och säkra på sin roll som problemlösare. 
Elever som har svårigheter i problemlösning kommer inte att bli bättre om de inte får 
tid till att träna på att lösa problem.   

Lärarna bör förklara mål och motiv med problemlösning för eleverna så att de förstår 
vad syftet är med problemlösning och inser att det är en del av matematiken. Om 
eleverna undervisas i problemlösning som ett separat ämne ifrån verkliga situationer 
kan eleverna utveckla en känsla av att problemlösning inte har en verklig mening 
(Dahlgren, Fritzén, Sjöström & Wallebäck, 1991). Även Cai och Lester (2010) påpekar 
att problemlösning bör vara integrerat i matematiken. De anser att problemlösning 
inte ska vara ett separat ämne.   

Lindström (2009) fick i sin studie fram några svårigheter som lärarna såg med 
problemlösning.  Det som tas upp i studien är att svaga elever kan ha svårt med 
problemlösning och att det är tidskrävande för läraren. Dessa nackdelar liknar de 
som Tosteberg (2006) fick fram i sin studie då en av lärarna påpekar att riktigt svaga 
elever kan hämmas av problemlösning. Han menar att om problemet är för svårt så 
kan eleven tycka ännu mindre om matematik. En lärare i studien ser bara en nackdel 
för henne själv då det tar längre tid att planera en lektion med problemlösning än 
med läroboken. 

Skolan bör ta tillvara på de matematikkunskaper som barnen har när de börjar 
skolan. Barn lär sig i tidig ålder att lösa olika problem, skolan bör därför inte enbart 
fokusera på att eleverna ska kunna benämna antal och använda uppräkning. Lärare i 
skolan bör istället ta tillvara på elevernas förmåga att lösa problem och utveckla den 
förmågan ytterligare (Ahlberg, 1995). 

2.3 Att undervisa i  problemlösning 

Enligt Lester (1996) finns det fyra huvudprinciper att tänkta på i undervisningen med 
problemlösning. För det första så måste eleverna få lösa många problem för att kunna 
förbättra sin problemlösningsförmåga. För det andra så tar det lång tid att utveckla 
sin förmåga att lösa problem. För det tredje så bör läraren som undervisar i 
problemlösning visa eleverna att problemlösning är betydelsefullt för honom/henne. 
För det fjärde så anser Lester att en systematisk undervisning i problemlösning 
gynnar de flesta elever. Hagland m.fl. (2005) är inne på Lesters tredje princip då de 
anser att läraren måste visa engagemang och entusiasm inför problemlösning. De 
menar att detta då kommer att sprida sig till eleverna.  

Lester (1996) skriver att i undervisning i problemlösning bör läraren visa eleverna 
hur man kan använda olika strategier som till exempel: rita en bild, gör en tabell eller 
ett diagram, gör en lista, gissa och pröva, arbeta baklänges och använd laborativt 
material eller modeller. Lester skriver även om olika saker som läraren själv bör 
tänka på vid arbetet med problemlösning. Hur lång tid ska problemlösningen få? Hur 
ska elevernas grupperas? Ska alla elever oavsett kunskapsnivå arbeta med samma 
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problem? Hur ska elevens prestation bedömas? Hur kan man behålla en positiv 
stämning i klassrummet? Hagland m.fl. (2005) skriver om stämningen i klassrummet 
som de kallar klassrumsanda. De ser det som väldigt viktigt med ett öppet klimat i 
klassrummet för att alla elever ska våga komma med förslag till lösningar, ställa 
frågor, och kommentera olika lösningar. Läraren bör tidigt se till att försöka skapa en 
anda så att alla elever vågar ta utrymme i diskussioner. Enligt Cai och Lester (2010) 
så är det viktigt för elevernas lärande vilket slags problem läraren väljer. Men de 
menar att även om läraren har valt ett bra problem så är det inte säkert att det går 
som tänkt. Något som är viktigt enligt dem är diskussionen i klassrummet, mellan 
lärare och elever men även mellan elever. Dessa diskussioner bör vara rika av olika 
sätt att tänka och tala. Olsson (2000) anser att det är väldigt viktigt hur elevens 
lösning bemöts. En elev som ofta får höra att svaret är fel kommer ganska snabbt 
tappa sitt självförtroende och sin tro på sin egen förmåga att lösa problem. Läraren 
bör försöka se lösningen ur elevens perspektiv innan han/hon bedömer svaret som 
fel.  

Hagland m.fl. (2005) anser att det är viktigt hur läraren organiserar arbetet då 
klassen ska arbeta med problemlösning. De har delat in undervisningen i tre delar. 
Den första delen består av en introduktion till problemet, som de anser är viktig då 
den blir en inköpsport till problemet. Hagland m.fl. skriver att eleverna måste veta 
vad problemet går ut på, men de påpekar att eleverna inte ska få veta hur problemet 
ska lösas. Introduktionen av problemet kan ske genom att läraren visar 
problemtexten på tavlan, läraren kan även läsa upp problemet eller dela ut papper 
med problemtexten på. Nästa del i problemlösningen är elevernas enskilda och/eller 
gruppvisa arbete med problemet. Hagland m.fl. anser att problemuppgiften kan 
starta som en hemläxa eller att eleverna först får arbeta enskilt och därefter samlas i 
smågrupper då de delger varandra sina idéer för att sedan komma fram till en lösning 
som alla elever förstår och kan förklara. Genom att göra på detta sätt anser 
författarna att alla elever har en större chans att delta i diskussionen i gruppen, 
eftersom de då har fått bekanta sig med problemet och börjat fundera på en lösning. 
De skriver att läraren måste värdesätta elevernas tankar och lösningar oavsett om de 
är lite krångliga för att eleverna ska få känna tillit till sin förmåga och för att deras 
självförtroende ska stärkas. För att detta ska ske är det även viktigt att eleverna ser 
positivt på varandras lösningar. Den tredje och sista delen av undervisning i 
problemlösning är den gemensamma klassdiskussionen. Enligt Hagland m.fl. kan 
denna del vara den viktigaste i undervisningen i problemlösning. När eleverna 
redovisar sina lösningar bör de berätta varför de anser att det är en bra lösning, detta 
kan sedan leda till en matematisk diskussion med olika begrepp, metoder och 
strategier.  

2.4 Diskussioner och problemlösning i matematik  

När eleverna ska arbeta i grupp så anser Hagland m.fl. (2005) att grupper med 2-4 
elever är det optimala antalet för att alla i gruppen ska få dela med sig av sina tankar 
samtidigt som de lyssnar och på ett positivt sätt bedömer de andras idéer och 
lösningar. Arfwedson och Arfwedson (2002) anser däremot att grupperna bör variera 
från 2-6 elever beroende på uppgiftens innehåll. Om uppgiften bara går ut på att 
diskutera kring ett ämne kan gruppen vara på sex elever, men om uppgiften kräver 
mer manuellt arbete bör gruppen innehålla fyra elever eller färre.  

Hagland m.fl. (2005) anser att grupparbeten är positivt för att eleverna får prata 
matematik vilket kan leda till att eleven ökar sin förståelse för ett matematiskt 
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begrepp eller metod. Att diskussioner i matematiken är positivt håller Malmer (2002) 
med om, hon anser att när vi talar matematik utvecklar vi vår tankeprocess. När vi 
blir ifrågasatta utmanas vi också att fördjupa kunskaperna genom att förtydliga hur vi 
tänker. Även Ahlberg (1995) belyser vikten av att eleverna får diskutera i grupper. 
Hon menar att då eleverna arbetar i grupp så måste de förklara och redogöra för sina 
tankar vilket i sin tur kan hjälpa dem att bli medvetna om sitt egen tänkande. Ahlberg 
tror dessutom att en del av de elever som är osäkra på sin förmåga att lösa problem 
kan känna sig starkare när de får se att andra elever kämpar med samma problem. 
Men för att diskussionerna i grupparbeten ska utveckla elevernas kunskaper så anser 
Ahlberg att läraren måste vara intresserad och ge eleverna det stöd som de behöver. 
Lesh, English, Riggs och Sevis (2013) anser att den hjälp som gynnar eleverna bäst är 
frågor som leder eleverna vidare. Frågor ger eleverna störst möjlighet till att 
reflektera över problemet.  

Elever kan utveckla sin förmåga att se att ett problem kan lösas på olika sätt genom 
samtal med varandra. När eleverna tar del av varandras tankar kan de förstå att det 
finns flera olika metoder för att komma fram till ett svar. Eleverna kan även utvecklas 
av att lyssna på och reflektera över varandras lösningar. Det är först när eleverna 
förstår att ett problem kan lösas på olika sätt som de kan se ett problem ur olika 
perspektiv (Ahlberg, 1995). Enligt Lesh m.fl. (2013) så är det bra för eleverna att dela 
med sig av olika lösningar på ett problem. De menar att eleverna på detta sätt kan 
lära sig att uppskatta mångfalden i att lösa problem. Ahlberg påpekar att 
diskussionen i gruppen inte ska fokusera på rätt svar utan hur eleverna har tänkt och 
förstått problemet. Ahlberg anser att kommunikationen är otroligt viktig för att 
eleverna ska få denna insikt. 

När det gäller gruppkonstellation så menar Hagland m.fl. (2005) att forskning visar 
på att heterogena grupper gynnar eleverna bäst. Grupperna bör alltså bestå av elever 
som ligger på olika nivåer kunskapsmässigt. Men extremt heterogena eller homogena 
grupper gynnar eleverna minst. Eleverna bör därför blandas med medelpresterande 
och högpresterande elever respektive medelpresterande och lågpresterande elever. 
Arfwedson och Arfwedson (2002) skriver om nivågruppering. Experiment har visat 
att det kan vara bra för alla grupper men andra experiment har visat motsatsen. När 
resultatet med nivågruppering inte har varit positivt har elever som hamnat i 
grupperna som presterar sämre tappat motivationen och deras resultat har rasat. 
Författarna skriver därför att vi inte kan säga att nivågruppering är bra men att vi 
inte heller bör undvika det helt. 

Hagland m.fl. (2005) skriver att grupperna bör vara desamma under en lång tid, 
minst ett läsår. De anser att grupperna med tiden kommer att bli bättre och att 
samarbetet kommer att öka. Malmer (2002) påpekar att grupparbeten i matematik 
kräver mycket planering och en organiserad undervisning för att det ska fungera. 
Hon anser även att läraren bör ta hänsyn till elever med svårigheter av olika slag.  

Ett arbete genom diskussioner (oavsett om det är i smågrupper eller helklass) kräver 
förberedelse, organisation och träning för att det ska ha en positiv inverkan på alla 
elever. I förberedelsen bör läraren välja ut ett gemensamt ämne som gynnar en 
diskussion. Läraren bör även se till att alla elever har en gemensam grund till ämnet. 
När läraren ska organisera en diskussion är det viktigt att tänka på hur klassrummet 
är organiserat och hur många elever som ska vara i varje grupp. Elever måste tränas i 
att delta i diskussioner för att alla ska delta och inte bara några av eleverna. 
Träningen kan ske enskilt, i mindre grupper och även i helklass. En idé kan då vara 
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att införa regler och tillvägagångssätt som gör att fler deltar (Stensmo, 2008). Att 
arbetet med problemlösning i grupp kräver träning anser även Arfwedson och 
Arfwedson (2002). De skriver att forskning pekar på att gruppuppgifter som är 
ostrukturerade och för fria inte gynnar eleverna så mycket. Läraren bör därför 
förutom att ge eleverna tid till att träna välja uppgifter som passar för ett 
grupparbete. Eleverna bör dessutom få ramar att utgå ifrån. Vilka uppgifter eleverna 
ska lösa i gruppen måste varieras beroende på vilken elevgrupp det är, vilka 
förkunskaper de har och vilken lärare som undervisar. Arfwedson och Arfwedson 
anser därför att en situationsbetingad planering är det bästa för grupparbete. Om 
ämnet i en diskussion inte har ett givet svar så anser Stensmo (2008) att 
arbetsmetoden väcker motivation och nyfikenhet hos eleven. När eleverna kommer 
med olika idéer och förslag måste de försöka ta varandras perspektiv och dessutom 
argumentera för sina egna idéer. 

I sin studie har Tosteberg (2006) undersökt hur lärare anser att undervisningen med 
problemlösning bör gå till. Hon har då fått reda på att två av lärarna anser att 
problemlösning i grupp är viktigt för eleverna eftersom att de får prata och diskutera 
om varandras tankar och lösningar. Dessa lärare menar att eleverna lär sig väldigt 
mycket genom kommunikation. Två andra lärare använder mest enskild 
problemlösning men eleverna får ibland diskutera med grannen. Den sista läraren 
använder sig endast av enskilt problemlösning eftersom att det blir lättare att 
individualisera problemen enligt honom.  

3 Metodologi 
I min undersökning valde jag att använda mig av intervjuer och observationer. Jag 
intervjuade tre lärarna för att få svar på vad lärarna anser att problemlösning är och 
vad de ser som möjligheter och svårigheter med problemlösning. För att få svar på 
hur de tre lärarna undervisar i problemlösning så gjorde jag observationer när varje 
klass arbetar med problemlösning. Jag gjorde en observation per lärare. Jag valde att 
göra både intervjuer och observationer för att kunna besvara mina frågeställningar på 
ett djupare sätt än om jag hade valt en av metoderna. Min undersökning grundas på 
ett kvalitativt arbetssätt då jag samlar in data från observationer och intervjuer och 
därefter tolkar och analyserar informationen i flytande text.  Min undersökning 
baseras även på relativt liten data i motsats till de flesta kvantitativa studier. Enligt 
Denscombe (2009) är de vanligaste insamlingsmetoderna i kvalitativ data intervjuer 
och observationer. Han beskriver fyra principer som analysen av en kvalitativ studie 
grundas på. Den första är att de slutsatser som dras ska vara förankrade i data. Nästa 
princip är att den som gör analysen ska avläsa all data noggrant. Den tredje principen 
är att forskaren inte får blanda in egna fördomar. Den sista principen säger att alla 
slutsatser ska jämföras med all insamlad data. Detta är fyra principer som jag har 
tagit hänsyn till i min studie. Till att börja med kommer alla slutsatser jag har gjort 
ifrån insamlad data. Jag har läst alla mina intervjuer och tittat igenom mina filmer 
noggrant. I min studie har jag inte skrivit något utifrån mina egna åsikter. Jag har 
även jämfört mina slutsatser med min data.  

Patel och Davidson (2003) beskriver olika typer av observationer. Den första kallas 
för strukturerad och den andra kallas för ostrukturerad. Den observation som jag har 
genomfört är den ostrukturerade eftersom jag inte hade ett färdigt schema att följa i 
min observation. Patel och Davidson beskriver även olika roller som observatören 
kan ha. I min roll som observatör var jag icke deltagande under lektionen men 
eleverna kände ändå till mig och visste vem jag var. Under mina observationer valde 
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jag att videofilma för att lättare kunna gå tillbaka och se vad som hände under 
lektionen. 

Denscombe (2009) beskriver olika typer av intervjuer, gruppintervjuer och 
personliga intervjuer. Den jag använde mig av är den personliga intervjun. Den 
personliga intervjun är lätt arrangera då man bara är två personer, det är bara den 
intervjuades åsikter som tas upp och det blir lättare för den som har intervjuat att 
skriva ut intervjun. Denscombe beskriver den strukturerade, den semistrukturerade 
och den ostrukturerade intervjun. De intervjuer jag genomförde liknade till största 
del den semistrukturerade och den ostrukturerade. Jag valde att följa ämnet 
problemlösning med vissa fasta frågor och ämnen (se bilaga 1) men jag följde sedan 
upp med följdfrågor beroende på vad läraren svarade. Jag tror att jag på detta sätt 
fick ut mer av lärarens åsikter om problemlösning. Efter de första intervjuerna så 
gjorde jag nya intervjufrågor för att få reda på vad de tre lärarna ansåg speciellt i 
arbetet med problemlösning i årskurs 1 (se bilaga 2). Denscombe menar att den 
intervjuade kan bli hämmad då man spelar in samtalet men att det oftast blir bättre 
efter ett tag. Han anser att fördelen med ljudinspelning är att man får med varje sagt 
ord men han påpekar även att man inte får den icke-verbala kommunikationen. 
Under mina intervjuer använde jag mig av ljudinspelning. Några fördelar med 
intervjuer som Denscombe tar upp är: informationens djup och hög svarsfrekvens. 
Han tar även upp några nackdelar: det är tidskrävande, det kan vara svårt att 
analysera data och hämningar kan orsakas av bandspelare. 

3.1 Urval 

I det här avsnittet presenteras de tre lärare som jag har observerat och intervjuat. 
Skolan som mina studier utgår ifrån ligger i en mellanstor stad i ett område blandat 
med lägenheter och villor. Jag valde denna skola eftersom de hade många 
parallellklasser i årskurs 1 och eftersom jag trodde att lärarna skulle gå med på att 
delta i min undersökning. Alla lärare i min studie undervisar i  årskurs 1 och när jag 
var ute och gjorde mina observationer så hade de undervisat dessa klasser i ca 2 
månader. Klasserna består av 18-19 elever. Jag valde dessa tre lärare eftersom de alla 
undervisar i förstaklass nu men tidigare har arbetat upp till årskurs fem.  

Sofie är lärare i matematik och naturorienterade ämnen i årskurs 1-7, även 
idrottslärare. Hon har arbetat som lärare i 10 år. Hösten 2013 började hon arbeta i en 
förstaklass för första gången, har tidigare undervisat på mellanstadiet. 

Hanna är förskollärare i grunden. Hon är lärare i matematik, svenska, 
naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen och idrott i årskurs 1-7.  När 
hon började arbeta var hon ämneslärare i 10 år. Nu har hon arbetat som klasslärare i 
10 år. Tidigare har hon undervisat upp till femteklass. 

Lena är lärare i årskurs 1-3 i alla ämnen. Hon har arbetat som lärare i ca 40 år. Hon 
föredrar att arbeta i förstaklass men har undervisat upp till femteklass.  

3.2 Analysmetod 

Frågorna som jag gjorde till mina första intervjuer (se bilaga 1) skapade jag utifrån 
egna erfarenheter och den litteratur som jag hade med i arbetet. Jag kunde sedan 
efter mina första intervjuer se olika kategorier. Jag tog fram dem ur min 
transkribering av lärarnas svar och kommentarer från intervjun.  Alla lärare talade 
under intervjun om till exempel motivation och individualisering, det fick därför bli 
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en kategori. De andra kategorierna blev elevers olika lösningar, utveckling av 
kommunikationsförmåga, resonemangsförmåga och begreppsförståelse, 
gruppkonstellation samt- vardagsanknytning. Alla dessa kategorier fick jag fram 
utifrån mina första intervjuer, det var alltså ämnen som minst en av lärarna talade 
om. Jag utgick sedan ifrån kategorierna när jag planerade nästa intervju. Jag gjorde 
då frågor som passade in under kategorierna (se bilaga 2). I dessa intervjuer låg fokus 
mer på vad lärarna ser för skillnader mellan att arbeta i årskurs 1 och i årskurs 4-5. 
När jag hade transkriberat mina intervjuer plockade jag ut delar och skrev det under 
den kategori som passade. Jag tittade även på filmerna från observationerna för att 
koppla ihop lektionerna med kategorierna.  

 3.3 Etiska utgångspunkter 

Eftersom jag spelade in när klassen arbetar med problemlösning var jag tvungen att 
ta reda på om det fanns föräldrar som inte ville att jag filmade deras barn. Genom att 
jag tog reda på detta följde jag samtyckeskravet som Stukát (2005) skriver om. I sin 
förklaring till begreppet skriver han att deltagare i undersökningen har rätt att 
bestämma över sin medverkan och om deltagaren är under 15 år bör samtycke från 
föräldrarna inhämtas.  Innan jag började med min studie kontaktade jag lärarna och 
eleverna på skolan för att berätta om syftet med min undersökning och för att ta reda 
på om de ville delta. Genom detta så uppfyllde jag nästa krav som Stukát skriver om, 
nämligen informationskravet. Ett annat krav som han beskriver är nyttjandekravet. 
Det innebär att information som samlas in endast får användas för 
forskningsändamål. Jag kommer även att ta hänsyn till detta krav. 

Stukát (2005) beskriver konfidentialitetskravet som innebär att alla uppgifter om 
deltagare i en undersökning ska behandlas konfidentiellt. Jag informerade lärare, 
elever och föräldrar att all information jag samlar ihop skulle behandlas 
konfidentiellt. Att jag inte skulle skriva ut varken lärares eller elevers namn i mitt 
arbete och det endast var jag som skulle titta på de inspelade lektionerna.  

3.4 Studiens tillförlitlighet 

Denscombe (2009) skriver om några faktorer som kan påverka resultatet av en 
observation. Han menar att minnet kan ställa till det i observationen då människan 
har svårt att minnas allt i detalj och att observatören därför bara kommer att minnas 
vissa delar av sin observation. En annan faktor som kan påverka resultatet av en 
observation är observatörens tidigare erfarenheter som kan göra att han/hon missar 
vissa saker och förstorar upp andra. Det fysiska och emotionella tillståndet hos 
observatören kan också påverka resultatet. Jag valde att videoinspela mina 
observationer för att lättare kunna undvika dessa påverkande faktorer eftersom jag 
kunde titta på varje lektionstillfälle flera gånger. På så sätt har jag ökat 
tillförlitligheten för min studie. Resultatet av min studie går inte att generalisera över 
alla lärare eftersom jag endast har intervjuat tre lärare. Men de resultat jag har fått 
fram representerar ändå de tre lärarna i min studie.  

Brister som kan finnas i min undersökning är att lärarna har misstolkat mitt syfte 
med observationerna. Jag tror att Hanna gjorde det eftersom hon hade planerat en 
lektion med många olika problem för att visa mig flera olika sätt att arbeta med ett 
problem, detta ledde till att jag inte fick se ett av hennes typiska 
problemlösningstillfällen. Lärarna kan även ha missuppfattat mina frågor under 
intervjuerna, detta tror jag däremot inte eftersom de ibland ville ha bekräftelse på att 
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de förstod mig rätt. Jag kan ha misstolkat lärarnas svar under mina intervjuer. Men 
eftersom jag ljudinspelade dem så har jag kunnat spela upp det flera gånger om jag 
har varit osäker. En annan faktor som kan ha påverkat mitt resultat är tidsbrist under 
en av intervjuerna som kan ha resulterat i att svaren inte blev så uttömmande som de 
kunde ha blivit. Jag tror att validiteten i mina intervjuer förstärktes eftersom jag 
gjorde två intervjuer med varje lärare. Jag fick då en större möjlighet att se om 
lärarna menade vad de sa eftersom jag i efterhand kunde sitta med utskrifterna och 
jämföra lärarnas kommentarer. 

4 Resultat 

4.1 Vad är problemlösning i matematik för dig? 

Sofie ser väldigt mycket som problemlösning men hon påpekar att det var en 
tydligare struktur på arbetet med problemlösning terminen innan då hon 
undervisade en årskurs 5. Hon säger att hennes nuvarande klass har arbetat mycket 
med räknesagor och ser det som en typ av problemlösning, hon ser också mycket 
problemlösning i matematikboken. Sofie säger att en liten filmsekvens kan leda till 
problemlösning då klassen håller en diskussion om filmen. Enligt Sofie så är det 
viktigt att ett problem kan lösas på olika sätt. Hon påpekar även 
vardagsanknytningen då eleverna tillexempel äter frukt leder till problemlösning då 
de pratar om olika sätt att dela upp frukten på osv. Sofie är fokuserad på att de 
dagliga samtalen med barnen kan leda till en problemlösning med en eller flera 
lösningar.  

Hanna menar att problemlösning är då du stöter på ett problem som måste lösas. 
Detta problem ska kunna lösas på olika sätt. Hanna pratar om progression i 
problemlösning då hon börjar med att arbeta med konkret material, sedan får 
eleverna rita och till sist kan de räkna ut problemet. Hur eleven löser problemet 
handlar om hur han/hon tar till sig strategier.  

”Min livsfilosofi är att problem finns av en enda anledning och det är för att de ska 
lösas.” 

Enligt Lena så är problemlösning olika sätt att komma fram till lösningar av ett 
problem. Hon anser att det kan vara ett stort eller litet problem.  

”Alla vägar bär till Rom, men man kan ta olika vägar.”  

4.2 Observation av ett problemlösningstillfälle 

4.2.1 Sofies lektion 

Sofies lektion inleds med en kort film om ett problem med glassar. Barnen i filmen 
ska försöka komma på hur många olika glassar de kan få med tre smaker. Efter 
filmen får eleverna låtsas som att de kommer till glasskiosken och de får med hjälp av 
konkret material en färg till varje smak (tre smaker). De får nu konstruera en egen 
glass med konkret material i form av cirklar, därefter berättar en elev i taget om sin 
glass. I denna diskussion kommer det upp begrepp som: flest av och hur många. 
Därefter får eleverna arbeta enskilt eller i par med att rita så många glassar de kan 
komma på med tre smaker.  Denna uppgift passade alla då de fick rita så många 
glassar de kunde komma på.  
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Sofie säger att det är så här hennes lektioner med problemlösning brukar vara 
upplagda. Hon börjar med en inledning som brukar variera med till exempel en film, 
en saga eller att hon berättar något som hänt i helgen. Därefter tycker hon det är 
viktigt att alla tillsammans sitter och pratar om uppgiften, kanske löser en liknande. 
Därefter får eleverna en stund att arbeta enskilt eller i grupp. Till sist vill Sofie ha en 
avslutning med arbetsområdet. På grund av att tiden inte räckte till under Sofies 
lektion med problemlösning hann inte eleverna ta del av varandras bilder av olika 
glassar. Men eftersom det är viktigt att eleverna får tid till det så fortsatte hon arbetet 
dagen efter. Eleverna fick då göra klart sina glassar och visa dem för varandra. Under 
lektionen som jag observerade sa hon ”sen får vi ha en liten glassutställning” så efter 
att eleverna redovisat sina lösningar satte hon upp dem på väggen. Något Sofie hade 
velat göra annorlunda i efterhand var att planera in lektionen på en längre lektion så 
att de hade hunnit bli klara samma dag.  

4.2.2 Hannas lektion 

Lektionen inleds med att läraren visar ett problem på smartboarden som handlar om 
kattungar. Eleverna sitter på mattan i två grupper med fyra i varje. Under lektionen 
är bara halva klassen med, därför blir det bara två grupper. De får små stickor som 
föreställer kattungarnas ben, 16 st. de ska nu med hjälp av stickorna komma fram till 
hur många kattungar det kan vara som tillsammans har 16 ben.  

Sedan får eleverna sätta sig vid ett varsitt bord och arbeta med ett glassproblem. De 
får fyra smaker och ska skapa så många olika glassar de kan utan att använda samma 
smak två gånger. De får små brickor som symboliserar glassmakerna.  

Efter problemet med glassarna får eleverna ett nytt problem då de ska mäta omkrets 
på ett locks utsida, till sin hjälp får de ett kolasnöre och en linjal. Eleverna arbetar i 
samma grupper till detta problem.  

Till sist får eleverna ett problem med äpplen, som de ska lösa i samma grupp. 
Eleverna får tre äpplen i olika storlekar som de ska försöka dela upp lika mellan sig. 
Det kluriga med uppgiften är att komma på hur de ska dela för att alla ska få exakt 
lika mycket när äpplena är olika stora. Lektionen är slut när grupperna har löst 
uppgiften och de får då äta upp äpplena. 

Hannas lektioner i problemlösning brukar se lite olika ut. Den lektionen som jag 
observerade representerar inte hur hennes arbetssätt med problemlösning brukar gå 
till. Hanna valde att ta med många olika problem för att visa mig så mycket som 
möjligt, hade det varit en vanlig lektion hade hon valt ett problem. Hon hade då tagit 
ett liknande problem att arbeta med tillsammans med för att ge eleverna strategier så 
att de därefter kunde ha arbetat i grupper med nästa problem. Hannas lektioner 
brukar börja med en introduktion för att väcka elevernas nyfikenhet, till denna 
lektion valde hon att ge eleverna ett kolasnöre för att öka deras lust till att lösa 
problemet. Hanna brukar ge eleverna konkret material när de ska lösa problem och 
hon utgår oftast ifrån elevernas intressen till exempel med glassar och kattungar. 

4.2.3 Lenas lektion 

Inledning av lektionen sker genom att läraren ställer frågan ”Vad är ett problem?” till 
eleverna. Klassen har en diskussion kring olika problem som kan uppstå, några elever 
får berätta om problem som de har råkat ut för, de pratar även om hur eleverna har 
löst dessa problem.  
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Sedan får varje elev ett papper med ett problem uppdelat i fyra delar där eleverna 
måste läsa varje del för att kunna lösa problemet. Problemet går ut på att vad katten 
som är på bild heter. Klassen löser problemet tillsammans, en elev i taget läser varsin 
del.  

Därefter får eleverna ett nytt papper med nya problem. Läraren läser högt och ritar 
vad eleverna säger på tavlan. Eleverna får sedan rita av det Lena har ritat på tavlan. 

I slutet av lektionen delas eleverna in i grupper. Grupperna bildas av eleverna som 
sitter vid samma bord. Varje grupp får samma problem att lösa tillsammans, det 
första problemet går ut på att räkna ut hur många ben en hund och en fågel har 
tillsammans. I det andra problemet ska eleverna räkna ut hur många böcker två 
personer har tillsammans om de har fyra böcker var. Lena hade tänkt att grupperna 
skulle få komma fram och berätta hur de hade gjort men tiden räckte inte till så hon 
ritade själv upp lösningen på tavlan. 

Lenas lektioner med problemlösning brukar se olika ut då hon anpassar efter den 
klass hon har just då. Men hon brukar inleda lektionen med en introduktion då hon 
oftast ritar på blädderblock, whiteboard eller på smartboard. Eleverna brukar oftast 
få konkret material till hjälp. Lena brukar försöka att alltid ha en avslutning på 
lektionen när hon arbetar med problemlösning.  

4.3 Möjligheter och svårigheter med problemlösning 

4.3.1 Elevers olika lösningar (olika uttrycksformer och strategier) 

Alla tre lärare anser att det är viktigt att eleverna får ta del av olika lösningar så att de 
lär sig redan från förstaklass att ett problem lösas på flera sätt. Enligt Sofie är 
problemlösning bra för att eleverna kan använda olika strategier då de löser ett 
problem. Sofie säger att det är viktigt att eleverna får känna sig stolta, nöjda och glada 
när de delger varandra sina lösningar. Sofie menar att det är bra om man tar upp 
lösningen vid ett senare tillfälle, ”Kommer ni ihåg den här lösningen?”. Hon menar 
att man kan börja lektionen med att be eleverna testa att använda den lösningen.   

När det gäller uttrycksformer så anser Hanna att eleverna bör rita sina lösningar för 
att läraren och eleverna ska kunna följa elevens tanke. För Lena är det viktigt att man 
pratar mycket med barnen, hon säger att samtalet är a och o men att man samtidigt 
bör visa olika lösningar med konkret material. Frågor som leder eleverna vidare när 
de ska redovisa sina lösningar för varandra ser både Sofie och Hanna som mycket 
viktigt. Sofie hoppas att eleverna i framtiden kommer att kunna ställa frågor till 
varandra då det för tillfället nästan bara är hon som kommer med frågor. När Sofie 
väljer ut problem tar hon öppna problem där möjligheten till olika lösningar finns. 
Hon anser även att eleverna ska få så många olika arbetsformer som möjligt för att 
hjälpa dem att befästa kunskap och öka möjligheten till flera olika lösningar. Hanna 
anser att man som lärare måste fundera på vad man själv tycker är viktigast, rätt svar 
på en uppgift eller vägen till svaret genom olika strategier. Hon själv anser att vägen 
till lösningen (processen) är viktigare än ett korrekt svar (produkten). En annan 
möjlighet med problemlösning som Hanna ser är att eleverna från träna på och 
utveckla sitt logiska tänkande. Hon menar att det är bra att eleverna får se olika 
lösningar på ett problem som de sedan stoppar i sin ”ryggsäck” till nästa problem. 
Hon säger att ju bättre eleverna blir på problemlösning desto bättre blir de på att se 
matematiken och olika lösningar. 
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Enligt Hanna är inte mångfalden av olika elevlösningar är svårare att få i förstaklass 
än i femteklass då hon påpekar att eleverna i förstaklass är mer spontana och att 
äldre elever kan vara mer negativa. Lena anser att valet av grupper kan hindra olika 
lösningar, hon menar att när eleverna går i förstaklass så är det svårare att göra 
passande grupper eftersom hon inte har lärt känna eleverna lika mycket som om hon 
har följt en klass upp till femteklass.  

Trots att alla lärare ser det som viktigt att eleverna får ta del av olika lösningar så fick 
ingen klass göra det under min observation. På Hannas lektion saknades mångfalden 
då alla elever löste alla problem på samma sätt. En orsak till att alla elever löste 
problemen på samma sätt kan vara för att Hanna hade lektionen i halvklass och det 
var då bara två små grupper under varje lektion. På Sofies och Lenas lektioner räckte 
inte tiden till, därför fick eleverna inte redovisa sina lösningar. 

4.3.2 Utveckling av kommunikationsförmåga, resonemangsförmåga och 

begreppsförståelse 

Hanna säger att det är viktigt att läraren känner sina elever då de ska diskutera i 
grupper eftersom det finns individer som har svårare att lyssna på andra. Det kan 
vara så att vissa grupper klarar sig utan stöd men att andra grupper kan behöva hjälp 
så att alla får komma med idéer och tankar. När Lenas elever sitter i grupper och 
diskuterar brukar hon gå runt och lyssna så att alla är delaktiga, om inte försöker hon 
hjälpa de elever som inte deltar i diskussionen med frågor. Lena anser att 
problemlösning är bra för att det ger henne tillfälle att se hur eleverna kan samarbeta. 
Hon ser dessutom vilka elever som tar över och vilka som är tysta och håller med. 
Hanna säger att problemlösning är bra för att eleverna får träna på att resonera med 
sig själva och med dem i gruppen, de får då sätta ord på sina tankar. 

De tre lärarna är alla överens om att man bör ta vara på begrepp som dyker upp 
under en diskussion. De menar att det är en jättebra introduktion till begreppet och 
den som tog upp det kan bli glad för att det blir en liten lektion utifrån vad den sa. 
Hanna påpekar att det är viktigt som lärare att kunna släppa på sin planering och ta 
vara på det som händer här och nu eftersom det är då eleverna vill veta, kanske inte 
om några veckor när ämnet ligger på schemat. Sofie anser att problemlösning är bra 
för att utveckla barnens matematiska begrepp, t.ex. dubbelt och hälften. Detta håller 
Hanna med om.  

Enligt Hanna krävs det mycket träning för att eleverna ska utveckla förmågan att 
kunna föra en diskussion med varandra. Därför kan det vara svårare i en förstaklass 
speciellt på höstterminen när de inte har gått så länge i skolan. Sofie anser inte att 
hennes nuvarande elever har blivit självgående i gruppdiskussioner. Hon är osäker på 
om det beror på hennes undervisning eller om det kan ha att göra med att eleverna är 
så unga, att de kanske inte är mogna för det ännu, eller så har de fått för lite träning 
på att diskutera med varandra. När hon undervisade i femteklass var diskussionerna 
en självklar del av nästan varje lektion men då hade eleverna haft många år på sig att 
träna upp sin förmåga att diskutera med varandra. Lena talar även här om att 
gruppen är viktig då eleverna ska diskutera. Hon ser det som en utmaning att hitta 
passande samtalspartners till eleverna. Eftersom Sofie fokuserar mycket på dialogen i 
problemlösning menar hon att problemlösning är bra då hon direkt får en 
återkoppling på vilka som förstår och hon får chans att formulera om frågan så att 
fler elever förstår. Hon behöver inte vänta tills nästa dag med att förklara. När det 
gäller svårigheter med problemlösning är Sofie fortfarande fokuserad på dialogen i 



19 
 

 
 

problemlösning och hon menar att det gäller för henne som lärare att fördela orden 
mellan barnen så att det inte alltid är samma barn som visar framfötterna. 

När Hanna hade lektionen i problemlösning hade hon halvklass och bara två små 
grupper. Detta gjorde att hon verkligen kunde lyssna på eleverna och hjälpa till om de 
körde fast. Hon visste även var hon kunde behövas lite extra för att diskussionen och 
samarbetet i gruppen skulle förbättras. Under Lenas lektion med problemlösning 
gick hon runt och lyssnade och ställde frågor till eleverna då de arbetade i grupp. På 
Sofies lektion fick eleverna välja om de ville arbeta ensamma eller tillsammans. Detta 
ledde till att alla elever hade varsitt papper som de ritade glassar på men de pratade 
ändå med varandra och gav varandra lite idéer. Under den gemensamma 
genomgången av filmen och då eleverna lade egna glassar med konkret material kom 
begreppet flest upp.  

4.3.3 Gruppkonstellation 

Alla tre lärare är överens om att grupparbeten är bra då eleverna jobbar med 
problemlösning. Enligt Lena är inte heterogena grupper bra då eleverna arbetar med 
problemlösning för hon anser att några elever då kommer att styra hela tiden. Hon 
menar att man istället bör göra homogena grupper vilket gör att arbetsklimatet blir 
lugnare. Lena anser att man bör nivågruppera eleverna när man arbetar med 
problemlösning för att om en elev ligger före de andra så gör den eleven allt arbete. 
Hanna påpekar att hon aldrig skulle nivågruppera eleverna för att det vinner varken 
hon eller eleverna på. Varken Hanna eller Sofie vill ha homogena grupper då de anser 
att det inte ger eleverna någon utveckling. De vill ha blandade grupper med elever på 
olika nivåer. Sofie brukar försöka se till så att varje grupp har en bra lyssnare, någon 
som är bra på att starta arbetet, kanske någon som är bra på det matematiska språket 
och en annan som är bra på det bildliga. Då kan de tillsammans bidra med olika 
kunskaper och kanske föra över kunskaperna till varandra. Hanna påpekar att 
gruppen bör bestå av individer på olika nivåer för att den ska bli ett verktyg. Det 
belyser hon genom detta citat: ”När man jobbar i grupp så är det ju gruppen som ska 
vara verktyget för annars skulle de lika gärna kunna sitta en och en och lösa 
problem.”  

Under Sofies lektion med problemlösning fick eleverna välja om de ville arbeta 
tillsammans eller enskilt när de skulle rita egna glassar. Hon lät eleverna bestämma 
själva dels för att få in lite elevdemokrati men även för att ge en del av eleverna 
trygghet. När Hanna hade lektionen i problemlösning så valde hon att dela in 
eleverna i grupper med dem som oftast skriver på datorerna tillsammans, men hon 
påpekar att det inte är en självklar indelning i grupper utan att hon varierar dem från 
gång till gång. När Lena skulle dela in grupper valde hon att låta eleverna sitta kvar 
vid sina bord, grupperna blev då ganska ojämna med antal elever men hon gjorde det 
för att spara in lite tid. 

4.3.4 Motivation och individanpassning 

Lena anser att man måste se till varje individ som man har just nu oavsett om man 
har en förstaklass eller en femteklass. Hanna är inne på samma tanke då hon 
individualiserar där eleven är här och nu oavsett om hon har en etta eller en femma. 
Lena menar att det kan vara extra viktigt att individualisera undervisningen när man 
har förstaklassare för att de inte har gått i skolan så länge. Sofie menar att det blir lätt 
att individanpassa då hon använder sig av mycket muntlig problemlösning eftersom 
hon lättare kan bygga ut stegen. Hon anser även det är viktigt att ta tillvara på och 
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utnyttja elevernas frågor för att behålla motivationen, oavsett om hon undervisar i 
årskurs 1 eller 5. 

Sofie och Hanna säger att de utnyttjar det konkreta materialet mer när de 
individanpassar undervisningen i förstaklass än i femteklass. Alla tre lärarna i min 
undersökning arbetar överlag annorlunda med konkret material i förstaklass än 
femteklass. De anser att materialet är mer tillgängligt nu med de yngre eleverna. I 
allas klassrum så står det framme hela tiden och det ingår i många genomgångar och 
diskussioner med eleverna.  

Varken Hanna, Sofie eller Lena säger till sina elever att svaret är fel om någon elev 
inte har räknat rätt utan de brukar ställa frågor som ”hur tänkte du då?” eller ”kan du 
förklara hur du tänkte här?” Lärarna är överens om att det är lätt att knäcka eller 
kväva eleverna genom att säga att det är fel. Klimatet i klassrummet blir då inte heller 
så öppet och glatt som de önskar. Hanna säger att ett öppet synsätt från läraren kan 
göra att eleverna behåller motivationen medan motsatsen kan knäcka elevens 
självförtroende vilket man som både lärare och elev förlorar massor på. Sofie säger 
att hon arbetade så i femteklass också men att det kanske är ännu viktigare nu i 
förstaklass eftersom eleverna är så nya i skolvärlden. Hon vill att de ska tycka att det 
är roligt att gå i skolan och att de vågar prata. Lena tror att det är roligt för eleverna 
att arbeta med problemlösning vilket i sin tur kan ge dem motivation till att lösa 
problemen. 

Sofies lektion inleds med en kort film om ett problem med glassar. Barnen i filmen 
skulle försöka komma på hur många olika glassar de kunde få med tre smaker. Sofie 
valde denna introduktion för att fånga elevernas intresse och ge dem lite motivation 
för kommande arbete med problemet. Det var även en av orsakerna till att hon sa att 
eleverna var vid glasskiosken och gav eleverna konkret material när de skulle göra 
egna glassar. Hanna valde att eleverna skulle få mäta lockets omkrets med ett 
kolasnöre för att öka deras motivation till att lösa problemet då de förstod att de 
skulle få äta upp kolasnöret när problemet var löst, hon hade samma tanke med de 
äpplen som skulle delas lika på fyra elever. Hon påpekade att eftersom alla elever ville 
ha lika mycket så ökade intresset från deras sida att dela exakt lika stora delar. Hanna 
valde att använda konkret material under varje problem då hon ser det som en bra 
hjälp till att öka elevernas intresse och motivation till att lösa en uppgift. Under Lenas 
lektion använde eleverna inget konkret material till något av problemen. Det var 
ingen av eleverna som själva tog initiativet till att ta hjälp av något material och Lena 
uppmuntrade inte heller eleverna till det.  

Sofie anser att en fördel med att undervisa i förstaklass är att man som lärare kan 
lyfta fram det som eleverna är proffs på. Att man arbetar med problemlösning som 
utgår ifrån deras verklighet, till exempel en innebandymatch.  

4.3.5 Vardagsanknytning 

Hanna tar än en gång upp att läraren måste vara beredd på att skjuta planeringen åt 
sidan om eleverna berättar någonting som går att koppla till matematiken. Sofie och 
Hanna vill att deras elever ska se att matematiken finns överallt hela dagarna, inte 
bara i skolan då de räknar i matteboken utan även när de ska räkna pengar, baka eller 
titta hur lång tid det är kvar tills ett teveprogram börjar. De tre lärarna utnyttjar alla 
saker som finns i elevernas vardag i sin matematikundervisning, till exempel frukter, 
pengar, matcher eller kanske en marknad som de har varit på. Ingen av lärarna 
arbetar annorlunda med vardagsanknytningen nu när de undervisar i förstaklass än 
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när de hade femteklassare, de anser att det är lika viktigt oavsett ålder på eleverna. 
Hanna anser att problemlösning är bra för att det går att knyta an till vardagen på ett 
sätt som kan motivera eleverna. 

Sofie menar att problemet med glassar som hon hade i sin lektion med 
problemlösning är ett bra sätt att knyta an till elevernas vardag då förmodligen alla 
elever brukar äta glass. Lena anser att det första problemet med katterna var ett bra 
sätt att knyta an till elevernas vardag då många i klassen har katt hemma. Hanna som 
hade ett problem med kattungar och glassar anser även hon att det är en koppling till 
elevernas vardag, men även problemet med äpplen då de flesta elever har delat på 
äpplen (eller något annat) för att få lika mycket.  

4.3.6 Lärarens roll i arbetet med problemlösning 

Hanna anser att läraren måste vara kompetent och veta hur hon ska hjälpa eleven 
vidare med sina tankar om eleven har fastnat i problemlösningen. Har inte läraren 
tillräckligt med kunskap menar hon att arbetet kan ge eleverna som har det svårt 
dåligt självförtroende. Men annars ser hon inga nackdelar med problemlösning. Sofie 
fokuserar på samtalet i problemlösning när hon säger att läraren måste se till att 
fördela ordet mellan eleverna så att det inte alltid är samma elev som visar 
framfötterna. Hanna och Sofie lägger ansvaret på läraren och anser att om den vet 
vad den gör så finns det inga svårigheter med problemlösning. Lena är däremot 
fokuserad på eleverna då hon anser att problemlösning kan vara svårt att förstå för 
eleverna innan de blir vana med arbetssättet. 

5 Slutsatser 

I detta avsnitt besvarar jag mina tre frågeställningar med hjälp av de intervjuer och 
observationer som jag har gjort. Här kopplar jag även ihop lärarnas åsikter med 
litteraturdelen.  

Frågeställning 1: Vad anser tre lärare som undervisar i förstaklass att 

problemlösning är och hur undervisar de i problemlösning? 

De tre lärarna i min undersökning anser alla att ett problem bör gå att lösa på olika 
sätt. Detta liknar ett av kriterierna för ett rikt problem som Hagland m.fl. (2005) har, 
att problemet ska kunna lösas på olika sätt, med olika strategier och 
representationsformer. Att det finns olika lösningar till ett problem är även något 
som gymnasielärarna i Lindströms (2009) undersökning menar är nödvändigt för ett 
matematiskt problem. Sofie är den lärare i min undersökning som anser att väldigt 
mycket kan leda till problemlösning, hon menar att en saga, en filmsnutt eller en 
diskussion om hur man kan dela frukten i fruktsamlingen kan leda till 
problemlösning. Hon är överlag fokuserad på dialogen i problemlösning. Enligt Sofie 
arbetar hon och klassen med problemlösning nästan varje dag då många 
matematiklektioner inleds med en uppgift som löses tillsammans.  Hanna och Lena 
arbetar med problemlösning en gång i veckan. 

Hanna, Sofie och Lena försöker alltid ha med en inledning då de undervisar i 
problemlösning. De anser att en inledning kan hjälpa till att göra eleverna nyfikna 
och intresserade av ämnet. De brukar alla försöka introducera problemet på olika 
sätt. Det kan vara med en film, en saga, eller ett färdigt problem. Lena säger att hon 
brukar rita på antingen blädderblock, smartboard eller whiteboard. Sofie nämner att 
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hon brukar försöka utnyttja IKT i undervisningen. Då brukar hon se till att variera 
undervisningen med film, smartborden och ipads. Inledningen är en av delarna som 
Hagland m.fl. (2005) ser i problemlösningen. De anser att denna del kan ske på olika 
sätt men att den är till för att eleverna ska förstå vad problemet går ut på. 
Inledningen är även en del av problemlösningen som Taflin (2007) anser utvecklar 
eleverna matematiska förmågor.  

Efter introduktionen brukar Hanna, Sofie och Lena låta eleverna söka en lösning på 
problemet tillsammans. Alla tre lärare föredrar att eleverna arbetar i grupper när de 
ska lösa ett problem. Det förekommer däremot ibland på alla lärares lektioner att 
eleverna arbetar enskilt när de ska lösa problem. Nästa del som Hagland m.fl. ser i 
problemlösningen är då eleverna arbetar antingen enskilt, i par eller i grupp med att 
lösa problem. De menar att eleverna ska delge varandra sina idéer och tankar i denna 
del. Även Taflin (2007) ser detta som en del i problemlösningen.  

Alla lärare i min undersökning är överens om att en gemensam avslutning är viktig. 
Eleverna får i lärarnas avslutning delge varandra lösningar och ställa frågor till 
varandra och till läraren. Den tredje och sista delen som Hagland m.fl. ser i 
problemlösning är den gemensamma klassrumsdiskussionen. Författarna skriver att 
eleverna då visar sina lösningar för de andra grupperna, och anser att detta kan vara 
den viktigaste delen i problemlösningen. Denna del är även den sista som Taflin 
(2007) ser. Enligt Taflins avhandling så är inledningen, elevernas arbete enskilt eller i 
grupp med att lösa problem och en gemensam avslutning utvecklande för elevernas 
matematiklärande.  

De tre lärarna i min undersökning är alla överens om att läraren inte bör säga till 
eleven att lösningen är fel. De anser att om eleven ofta får höra att han/hon har gjort 
fel så kan det sluta med att eleven blir knäckt och inte längre vill svara på frågor i 
klassrummet. Olsson (2000) menar att om eleven ofta får höra att svaret är fel så 
kommer han/hon sluta tänka hur de ska göra och istället fråga läraren hur de ska 
göra. Lärarna i min undersökning menade att om läraren försöker vända ”fel” svar till 
något positivt så kan de därigenom få en bra anda klassrummet med elever som vågar 
delta i diskussioner, detta är något som Hagland m.fl. (2005) anser är mycket viktigt i 
arbetet med problemlösning.  

Frågeställning 2: Vad har dessa lärare för syn på möjligheter och 

svårigheter med problemlösning? 

En av förmågorna som eleverna ska få möjlighet att utveckla enligt Lgr 11 är 
begreppsförmågan. Enligt Sofie och Hanna är problemlösning bra för eleverna då de 
får en möjlighet att utveckla sin begreppsförmåga. Även Hagland m.fl. (2005) och 
Ahlberg (1995) anser att elevens matematiska språk kan utvecklas genom 
problemlösning. En av de andra förmågorna i Lgr 11 är förmågan att formulera och 
lösa matematiska problem. För att träna upp denna förmåga bör eleverna få träna på 
att lösa olika problem med olika strategier. Sofie och Hanna anser båda två att 
problemlösning är bra för eleverna då de får möjlighet att använda olika 
tillvägagångssätt och att se olika lösningar. Malmer (2002) och några av lärarna i 
Lindströms (2009) studie menar att problemlösning är ett bra sätt för eleverna att 
bekanta sig med olika lösningsstrategier. Andra förmågor som eleverna ska få 
möjlighet att utveckla enligt Lgr 11 är kommunikations- och resonemangsförmåga. 
Detta är förmågor som kan utvecklas i arbetet med problemlösning enligt Hanna i 
min undersökning. Eftersom Hanna föredrar att eleverna arbetar i grupp när de löser 
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problem så anser hon att de får träna på att resonera och att sätta ord på sina tankar. 
Malmer och Ahlberg anser även de att elevernas kommunikations- och 
resonemangsförmåga kan utvecklas då eleverna arbetar med problemlösning. Genom 
problemlösning i grupper anser Malmer att eleverna får en möjlighet att diskutera 
och argumentera tillsammans. Ahlberg anser att arbete i grupp är bra för att eleverna 
måste förklara och redogöra för sina tankar. När eleverna diskuterar då de arbetar 
med problemlösning i grupp så anser Lena att det är bra då hon som lärare får se hur 
eleverna kan samarbeta.  

Som jag har skrivit tidigare så är Sofie fokuserad på diskussionen i problemlösning. 
Hon anser att problemlösning ger henne en snabb återkoppling på vilka som förstår. 
Enligt henne så underlättar arbetet med problemlösning för henne att individualisera 
då hon snabbt kan ställa svårare eller lättare frågor. Hanna är den enda läraren i min 
undersökning som lyfter att elevens logiska tänkande får möjlighet att utvecklas 
genom problemlösning. Detta är även något som Malmer (2002) ser som en positiv 
effekt av problemlösningen. Även två av högstadielärarna i Tostebergs (2006) studie 
såg att en möjlighet med problemlösning är att eleverna får tillfälle att utveckla sitt 
logiska tänkande.   

Alla lärare i min undersökning ser problemlösning som ett bra sätt att motivera 
eleverna. Lena anser att problemlösning är roligt för eleverna. Enligt Hanna så är 
arbetet med problemlösning ett bra tillfälle att knyta an till elevernas vardag vilket i 
sin tur kan leda till att öka motivationen. Sofie anser att läraren bör ta tillvara på de 
frågor som dyker upp under problemlösningen för att på så sätt försöka få dem 
motiverade och engagerade i matematiken. Att elevernas intresse för matematiken 
och deras motivation kan öka genom problemlösning anser även Hagland m.fl. 
(2005) och Ahlberg (1995). Även samtliga lärare i Lindströms (2009) och i 
Tostebergs (2006) studier anser att problemlösning är ett bra sätt att öka elevernas 
intresse och motivation för matematiken då det är ett bra sätt att koppla 
matematiken till elevernas vardag.  

Enligt Hannas bör läraren som undervisar i problemlösning ha tillräckligt med 
kompetens för att kunna hjälpa alla elever vidare i sina tankar. Misslyckas läraren 
med detta så menar hon att elever som redan har svårt i matematik kan få dåligt 
självförtroende. Lindström (2009) och Tosteberg (2006) har båda kommit fram till 
att några av lärarna i deras studier anser att problemlösning kan göra så att elever 
som är svaga i matematik tycker att det blir ännu tråkigare om problemet är för svårt. 
Sofie som fokuserar på dialogen i problemlösning anser att hon som lärare måste 
vara noggrann med att alla elever får delta i diskussionerna så att det inte alltid är 
samma elever som pratar. Förutom att läraren måste ha kunskaper i problemlösning 
så ser inte Hanna eller Sofie några svårigheter med problemlösning. Lena påpekar 
däremot att läraren bör nivågruppera eleverna för att det annars endast kommer vara 
några elever i varje grupp som deltar i att lösa problemet. Enligt henne kan 
problemlösning vara svårt för eleverna innan de är bekanta med arbetssättet.  

Frågeställning 3: Hur anser de tre lärarna att möjligheter och svårigheter 

med problemlösning skiljer sig i förstaklass jämfört med i årskurs 4-5? 

Enligt Hanna kan problemlösning i förstaklass vara svårt i början innan eleverna har 
vant sig vid tankesättet. Hon menar att det är lättare med äldre elever då de har 
jobbat med det i flera år. Lena är inne på samme tanke då hon säger att arbetet med 
problemlösning i högre årskurser är mer självgående. Enligt henne behöver eleverna i 
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förstaklass mer stöd i form av till exempel frågor. Hanna och Lenas synpunkter på att 
problemlösning är lättare att arbeta med i femteklass då de har tränat i flera år på 
arbetssättet stämmer med vad Lester (1996) skriver. Han menar att eleverna måste få 
tid och att de måste få träna på många olika problem innan de kan bli goda 
problemlösare. 

Sofie är mer noggrann med introduktionen nu när hon undervisar i en förstaklass än 
när hon hade äldre elever. Hon anser att introduktionen är lika viktig i högre 
årskurser men nu lägger hon ner mer tid på den. I Hannas klass arbetar klassen 
väldigt mycket tillsammans på mattan nu när eleverna precis har börjat arbeta med 
problemlösning. Om hon inte gör detta så menar hon att problemet kan bli för 
abstrakt för dem. Lena vill också förhindra att problemet blir abstrakt för eleverna, 
hon använder därför ofta konkret material i sina introduktioner. Alla lärare i min 
undersökning tar mer hjälp av det konkreta materialet nu i förstaklass än till exempel 
i femteklass då eleverna arbetar med problemlösning. Hagland m.fl. (2005) anser att 
introduktionen är väldigt viktig då det är en inkörsport till problemet, efter 
introduktionen så måste alla elever veta vad problemet går ut på utan att få en färdig 
lösning till det. 

Något Sofie ser som en stor utmaning med arbetet med problemlösning i förstaklass 
är grupparbeten. Hon säger att hennes elever inte är självgående i grupper och i 
diskussioner utan att hon måste vara med och ställa öppna frågor för att föra 
diskussionen vidare. Men Sofie tror att detta beror på att hon och eleverna inte har 
hunnit träna så mycket på grupparbeten än, vilket kan bero på att eleverna går 
höstterminen i förstaklass. Hanna påpekar hur viktigt det är att hon är med och 
ställer frågor som leder eleverna åt rätt håll. Hon som lärare måste fördela ordet så 
att inte en elev tar över helt. Hanna säger även att grupparbeten kräver mycket 
träning, därför kan det vara en lättare att arbeta i grupper då man undervisar äldre 
elever som har haft många år på sig att träna än i en förstaklass. Även Lena brukar gå 
runt och lyssna på eleverna när de arbetar i grupper och där det behövs ställer hon 
öppna frågor. Lena ser det som en utmaning att hitta bra samtalspartners till 
eleverna vilket hon menar kan vara svårare i förstaklass än i femteklass, eftersom att 
hon då inte har samma kunskaper om hur eleverna fungerar tillsammans. Stensmo 
(2008) anser att arbete i grupper kräver mycket förberedelse och framförallt träning 
för att det ska ha en positiv inverkan. Han skriver även att eleverna behöver tränas i 
att hålla diskussioner med varandra för att inte samma elever alltid ska ta över. Även 
Arfwedson och Arfwedson (2002) anser att grupparbete kräver mycket träning för att 
det ska fungera bra. 

Hanna tror att det i förstaklass kan vara lättare att få en mångfald av olika lösningar. 
Hon säger att eleverna är mer spontana och fantasifulla i förstaklass. Enligt Hagland 
m.fl. (2005) och Taflin (2007) är en gemensam genomgång av olika lösningar och 
idéer utvecklande för elevernas matematiska förmåga. 

6 Diskussion 

Under mina år på lärarutbildningen har jag fått ett stort intresse för 
problemlösningen i matematik. Dels för att jag har sett hur engagerade och 
motiverade vissa elever blir när de ska hjälpas åt att lösa ett problem men också för 
att jag har läst mycket litteratur som lyfter möjligheterna med problemlösning. När 
jag gjorde min verksamhetsförlagda utbildning i årskurs 4 och 5 hade problemlösning 
en stor del i min planering och undervisning. När jag sedan skulle göra min 



25 
 

 
 

verksamhetsförlagda utbildning i årskurs 1 så kändes det inte lika självklart och jag 
var inte lika säker på hur jag skulle gå till väga. Men enligt Lgr 11 så ska eleverna 
undervisas i problemlösning även på lågstadiet.  

Skolinspektionen (2009) och Skolverket (2003) kom fram till att lärarens kompetens 
om styrdokument och undervisning har en stor roll i vilken typ av arbetsform 
eleverna får utföra. Det vanligaste arbetssättet i deras granskningar var den enskilda i 
matematikboken. Som jag skrev i inledningen så har Skolverket (2003) gjort en 
granskning av matematikundervisningen. I granskningen såg man att 
undervisningen skedde i stor grad genom läroböcker i enskilt arbete. Detta resultat 
kom även fram då Skolinspektionen (2009) undersökte hur lärare i matematik 
planerar undervisningen. Skolinspektionens resultat tror man beror på att lärarna 
inte är tillräckligt säkra på kursplaner och läroplaner i matematik. Resultatet från 
dessa undersökningar pekar på att många elever inte får träna på att lösa 
matematiska problem, på grund av detta kan eleverna inte nå alla mål i läroplanen. 
Efter mina intervjuer och observationer känner jag att detta resultat där eleverna 
oftast arbetar enskilt i matematikboken inte stämmer överrens med de tre lärarna 
som har deltagit i min undersökning. De var alla positivt inställda till problemlösning 
och att eleverna arbetar i grupp. När jag var ute och samlade in data till min 
undersökning så hade lärarna inte undervisat dessa klasser så länge och de la fokus 
på mycket annat. Men målet för alla tre lärarna var ändå att arbeta med 
problemlösning minst en gång i veckan. 

Om matematikboken inte erbjuder eleverna uppgifter där de får diskutera med 
varandra och lösa problem utan endast får arbeta enskilt så kan de dessutom missa 
möjligheten att få utveckla de förmågor som står i Lgr 11. Dessa är förmågan att 
formulera och lösa matematiska problem, begreppsförmåga, 
kommunikationsförmåga och resonemangsförmåga. För hur ska eleverna kunna 
utveckla dessa förmågor om de endast arbetar enskilt med rutinuppgifter där de inte 
får diskutera och resonera med varandra. Om eleverna inte får arbeta med 
problemlösning så kanske de inte heller får chansen att utveckla sin förmåga att 
tänka kreativt, självständigt, rationellt och organiserat. Detta är förmågor som 
Hagland m.fl. (2005) anser att problemlösning kan hjälpa till att utveckla. Hagland 
m.fl. anser att arbetet med problemlösning ger eleverna möjlighet att utveckla 
förmåga att tala matematik. Att tala matematik har för mig en stark koppling till 
begreppsförmågan eftersom det ger eleverna möjlighet att använda sig av begreppen. 
Både Hagland m.fl. (2005) och Ahlberg (1995) anser att problemlösning ger eleverna 
stora möjligheter till att utveckla sina matematiska begrepp. Förmågan att tala 
matematik får större möjlighet att utvecklas enligt Hagland m.fl. För mig betyder det 
även att eleverna kan utveckla sin kommunikationsförmåga och 
resonemangsförmåga. Med bakgrund av mina intervjuer och observationer så vill jag 
tillägga att resultatet som Skolverket och Skolinspektionen har kommit fram till inte 
gäller de lärare som ingår i min studie. De anser alla att problemlösning är mycket 
bra för eleverna på många olika sätt. Tack vare deras inställningar till problemlösning 
så kommer eleverna i deras klass få arbeta regelbundet med problemlösning oavsett 
ålder på eleverna. 

 I detta arbete har jag samlat ihop de möjligheter och svårigheter som de deltagande 
lärarna i min undersökning ser. Jag har knutit ihop dessa med vad jag har läst i 
litteratur. I efterhand så ser jag tydligt att de svårigheter som tas upp är en väldigt 
liten del jämfört med de möjligheterna som tas upp. Att problemlösning är bra för 
elevernas språk är något som flera författare i detta arbete och de lärare jag har 
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intervjuat påpekar. Eleverna får möjlighet att utveckla sina matematiska begrepp 
genom problemlösning (Hagland m.fl. 2005; Ahlberg, 1995). Om arbetet med 
problemlösning sker i grupp så får eleverna tillfälle till att argumentera och diskutera 
med varandra (Malmer, 2002; Olsson, 2000). Förutom elevernas språk så ger 
problemlösning tillfälle till att utveckla det logiska tänkandet, öka motivationen och 
intresse för matematik. Problemlösning är även bra då eleverna kan lära sig att 
använda olika lösningsstrategier. Det finns alltså starka bakgrunder till varför lärare 
bör låta elever ta del av problemlösning redan från tidig ålder. Men tankarna om 
huruvida de elever som inte tycker om att arbeta med problemlösning ska göra det 
ändå eller om de bör få andra uppgifter är delade. Löwing och Kilborn (2002) anser 
att dessa elever kan få större problem inom matematiken om de blir tvungna att 
arbeta med problemlösning. Men Lester (1996) håller inte med om detta då han 
istället påpekar att det tar tid att bygga upp sin problemlösningsförmåga, eleven 
kommer därför med tiden få större självförtroende och intresset för problemlösning 
kan även öka. Men hur vet vi som lärare då vad som är ”rätt”, ska vi utsätta elever 
som helt saknar intresse och motivationen till att lösa problem för det ändå. Jag tror 
inte att frågan går att svara på utan att ha kännedom om eleven, kanske kan 
problemet utgå ifrån ett ämne som intresserar eleven. Hur som helst så bör läraren 
försöka se till varje elevs bästa, kanske är problemlösning ett bra alternativ kanske 
inte.  

Vad jag kan se utifrån mitt resultat och mina slutsatser är att alla lärare poängterar 
på något sätt att problemlösning i årskurs 1 är svårare än med äldre elever eftersom 
det på olika sätt tar tid att bygga upp olika typer kunskaper. De tycker alla att 
grupparbete är svårt i början innan eleverna är vana med arbetssättet, känner 
varandra och läraren känner eleverna. Lärarna i min undersökning anser även att 
arbetet med problemlösning blir lättare med åren då eleverna vänjer sig vid 
tankesättet. Med bakgrund till detta och Lester (1996) som påpekar att eleverna 
måste få träna på många olika problem och få tid på sig innan de kan bli goda 
problemlösare så hoppas jag att många lärare ute i förstaklass har den kunskap och 
det intresse som krävs för att eleverna tidigt ska få börja arbeta med problemlösning.  

Denna studie kan vara intressant för lärare som vill undervisa i problemlösning i 
förstaklass. Undersökningen ger inga svar på hur undervisningen bör gå till men det 
finns mycket idéer och tips från forskning och verksamma lärare. I denna 
undersökning har jag skrivit om vad tre lärare anser är viktigt i arbetet med 
problemlösning i årskurs 1 men självklart finns det andra lärare därute med fler 
tankar och idéer. Som jag skrev i inledningen så anser Cai och Lester (2010) att barn 
tidigt bör få träna på att lösa problem. De menar att bygga upp 
problemlösningsförmågan bör vara ett mål under hela skolgången. Denna studie kan 
vara till hjälp för forskning som vill fokusera på att eleverna tidigt bör få träna på att 
lösa problem.  

I arbetet med detta examensarbete så har jag kommit fram till att lärarna ser ganska 
många och stora skillnader på att arbeta med problemlösning i årskurs 1 jämfört med 
årskurs 4 och 5. Som jag har skrivit tidigare så tar det lång tid att bygga upp sin 
problemlösningsförmåga och eleverna bör därför börja med det tidigt. Med bakgrund 
till detta tänker jag att ett förslag till fortsatt forskning kan vara att gå ännu djupare 
in i hur lärare i årskurs 1 kan arbeta med problemlösning. Jag tror att det finns 
många verksamma lärare som kan ha arbetat med ännu äldre barn som nu arbetar i 
förstaklass. Ett fortsatt arbete till detta kan enligt mig vara att lägga upp 
lektionsplaneringar med fokus på att utveckla elevernas problemlösningsförmåga i 
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årskurs 1 som lärare kan ta hjälp av. Lärarnas åsikter som jag har tagit fram i denna 
undersökning kan då vara till hjälp för att skapa dessa planeringar. Dessa planeringar 
skulle kunna kopplas ihop med målen i Lgr 11 och syften för varje lektion skulle 
hjälpa lärarna till att se varför lektionsplaneringen är bra.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 1  
Frågor vid första intervjutillfället 

Antal år som lärare: 

 

Utbildning: 

 

1. Vad är problemlösning för dig? 

 

2. Vilka fördelar tycker du problemlösning har? 

 

3. Ser du några nackdelar i arbetet med problemlösning? 

 

4. Hur ofta arbetar du med problemlösning i din undervisning? 

 

5. Tycker du att arbetet med problemlösning bör ske individuellt eller i grupper? 

 

6. Brukar du individualisera arbetet med problemlösning? 

 

7. Tar eleverna del av varandras lösningar? 

 

8. Andra tankar? 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 2 
Frågor vid andra intervjutillfället 

 
 
Frågor utifrån skillnaden på att arbeta med problemlösning i en 

förstaklass jämfört med barn som är några år äldre. 

Hur är det att arbeta med problemlösning i årskurs 1 jämfört med i årskurs 3, 4 eller 

5? Ser du några särskilda utmaningar med att arbeta med problemlösning i årskurs 1? 

Vilka i så fall? Ser du några särskilda möjligheter med att arbeta med problemlösning 

i årskurs 1? Vilka i så fall? 

Behöver du göra något särskilt för att fånga förstaklassarnas uppmärksamhet vid 

introduktionen av ett problem och för att de ska förstå själva problemets lydelse och 

kunna börja arbeta med problemet? Vad i så fall? 

 

Elevers olika lösningar (olika uttrycksformer och strategier) 

Vad tycker du är viktigt att tänka på när förstaklassare ska visa varandra sina 

lösningar i klassen? Är det något särskilt att tänka på? 

Behöver du som lärare göra något särskilt för att den gemensamma diskussionen i 

klassen av olika elevlösningar ska bli så givande som möjligt just i årskurs 1? Vad i så 

fall? 

Ser du några särskilda utmaningar med att få en mångfald av olika elevlösningar i en 

förstaklass? Gör du något särskilt för att främja elevers olika sätt att tänka (olika 

strategier, olika uttrycksformer) i årskurs 1? Vad i så fall? 

 

Utveckling av kommunikationsförmåga, resonemangsförmåga och 

begreppsförståelse  

Är det något särskilt att tänka på när ettor arbetar i grupp och ska föra en diskussion 

med varandra? Vad i så fall? 

Behöver du som lärare göra något särskilt för att stötta förstaklassare när de ska 

arbeta och diskutera i smågrupper? Vad i så fall? 

Brukar du uppmärksamma olika matematiska begrepp som kommer upp i 

diskussioner? Hur i så fall? 
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Gruppkonstellation 

Vad har du för tankar om grupper då förstaklassare arbetar med problemlösning? 

Tänker du på något särskilt då du gör grupper med yngre elever? Vad i så fall? 

 

Motivation och individanpassning 

Tänker du annorlunda när du individanpassar för förstaklassare än när du hade äldre 

elever? Hur i så fall? 

Har det konkreta materialet en annan roll i klassrummet och din undervisning nu än 

när du undervisade äldre elever? På vilket sätt i så fall? 

Hur tänker du när ”dina” ettor svarar fel, är det annorlunda från när du har äldre 

barn? På vilket sätt i så fall? 

 

Vardagsanknytning 

Vad anser du om vardagsanknytningen i matematiken när du undervisar? Är det 

något särskilt du tänker på då du har en etta? Vad i så fall? 

 

Frågor som jag ställde till alla lärarna utifrån mina observationer 

Brukar dina lektioner med problemlösning vara upplagda såhär? Om inte, vad var 

annorlunda? 

Är det något du hade velat göra annorlunda med lektionen? Varför i så fall? 

Vad var syftet med den här lektionen?  

 

Frågor till Sofie utifrån hennes lektion 

Varför valde du att inleda lektionen med en filmsnutt? 

Varför valde du att låta eleverna använda sig av konkret material när de skapade egna 

glassar? 

Varför fick eleverna välja om de ville arbeta själv eller tillsammans med någon? 

Hade du en uppföljning av lektionen?  
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Frågor till Hanna utifrån hennes lektion 

I alla dina problem fick eleverna konkret material att arbeta med, hade du en tanke 

bakom det? 

Hade du ett syfte bakom varje problem under lektionen? Vad i så fall?  

 

Frågor till Lena utifrån hennes lektion 

Hur tänkte du när du valde ut dina problem? 

Hade du ett syfte bakom varje problem under lektionen? Vad i så fall? 

 
 


